Praha, 27. dubna 2020

Program Antivirus se prodlouží do konce května
Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu
zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na
udržitelnost pracovních míst zaměstnanců. Období, kdy budou zaměstnavatelům
propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo
prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.
„Program Antivirus je skutečný způsob pomoci a podle počtu žádostí víme, že je o něj
extrémní zájem a protože krizová situace stále trvá, musí trvat i pomoc zaměstnancům
a firmám. Nemůžeme lidi po několika týdnech hodit přes palubu, proto vláda dnes
odsouhlasila můj návrh na prodloužení o další měsíc,“ uvedla ministryně Jana
Maláčová.
V době schválení programu Antivirus nebylo zřejmé, jakým způsobem se bude vyvíjet
epidemiologická situace, ani jak dlouho budou trvat krizová opatření vlády, resp.
mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Současný harmonogram počítá
s uvolňováním podnikatelských činností a opatřeními ve školách a v sociálních službách
v průběhu celého května. V mnoha případech tak budou i nadále trvat překážky v práci
na straně zaměstnavatele, zapříčiněné krizovými či mimořádnými opatřeními. Proto
ministryně práce a sociálních věcí předložila návrh na prodloužení programu Antivirus
do konce května. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále přetrvávat překážka v práci
z důvodu omezení či uzavření provozu, budou moci žádat o refundaci náhrad mezd
včetně povinných odvodů i za měsíc květen.
Program Antivirus přináší významnou podporu zaměstnavatelům v době pandemie.
Má za cíl zabránit propouštění zaměstnanců. V rámci programu jsou Úřadem práce ČR
poskytovány zaměstnavatelům příspěvky na refundaci náhrad mezd včetně povinných
odvodů za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení
či uzavření provozů.
Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020
a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí, z čehož u 91 % již byla
uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. K výplatě bylo odesláno 17 896 žádostí
a vyplaceno bylo téměř 930 milionů Kč. Prostřednictvím Antiviru bylo podpořeno
179 900 zaměstnanců.
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